
General forsamling  

Gyttegård Golfklub den 23. November 2021 

 

Generalforsamlingen startede ved at formand Hans Bennetsen bød velkommen til den 47. 

generalforsamling. 

Kurt Petersen blev valgt som dirigent. Kurt takkede for valget og informerede om at der var 

indkaldt til generalforsamlingen iflg. Vedtægterne. 

 

Beretning ved Hans Bennetzen 

Som sidste år starter vi med Nicolai og Rasmus, som bare fortsætter med at levere unikke 

resultater. 

Nicolai vandt Italian open og ugen efter vandt Rasmus Omega European Masters. Det er første 

gang 2 brødre har vundet på Europaturen lige efter hinanden. 

Og i sidste weekend var de igen med i førerfeltet ved den store turnering i Dubai. Fantastisk. 

I øvrigt har Rasmus nu vundet 3 Europatur sejre, og der er kun 3 danskere der har vundet flere. 

I 1996 vandt Thomas Bjørn som den første dansker Europaturen. Siden har danskere vundet 43 

gange. De 15 gange har det været Thomas Bjørn, og i år har danskere vundet 4 Europatur sejre. 

Det er kun sket 1 gang tidligere i 2002. 

Udover succes på Europaturen har Nicolai og Rasmus også hjulpet på vort 1. hold når de havde tid. 

Det er vi meget taknemmelige for 

På sidste års generalforsamling nævnte vi, at når det kommer til priser, er der ingen af vore 

nuværende priser der kan matche Rasmus og Nicolais præstationer. Derfor vil vi gøre noget 

ganske særligt. 

Når man næste sæson slår ud på hul 18 kan man se at det er både Rasmus og Nicolais favorithul. 

Og det skal ses som en hyldest til vore 2 stjernespillere. 

2021 har været et kanon fedt år! 

Både sportsligt og økonomisk har det været kanonfedt. Nicolai og Rasmus vandt på Europaturen, 

vi var i slutspil i elitedivisionen, vore damer er rykket op i 1 division og vi har haft mange fine 

individuelle resultater. 

For 11. år i træk har vi overskud. Og endda det største vi har haft. Andreas vil som sædvanligt 

gennemgå tallene mere specifikt senere. 

Vi har haft en netto tilgang på 33 nye medlemmer så vi nu er i alt 989 medlemmer.  



Banen har stået meget flot, og vi har også investeret en del mere end vi plejer på banen. Og det 

har været godt. 

Morten er blevet ny golfmanager efter Jens som var her i 10 år. En tung arv at løfte for Morten, 

men det er gået rigtig godt.  

En træls nyhed er at Fredrik forlader os ultimo marts næste år, og tager til Kolding. Det er vi meget 

kede af, for Fredrik har gjort en super indsats hos os. Men respekt for og held og lykke til Fredrik. 

Vi vil gå på jagt efter en ny supertræner, som kan starte når Fredrik stopper.   

Vi har fået en ny hjemmeside, som er meget let at arbejde med. Alle data skal kun ind eet sted, og 

samles op derfra. En stor tak til Lars Dahl som har lavet hjemmesiden.   

Igen til vinter vil vi forsøge at holde sommer-greens åbne. Dog ikke når det er frostvejr eller der er 

for meget fugt på greens.   

Vi har haft 5.298 betalende green-fee gæster. I alt har vi fået green-fee indtægter på kr. 681.000 

mod kr. 541.000 sidste år.  

På landsplan er det årlige gennemsnitlige kontingent for seniorer kr. 6.338, hvilket er en stigning 

på 33 kr. i forhold til året før. Kontingentet i Gyttegård er til sammenligning kr. 5.950. 

Igen i år har over 100 medlemmer doneret kr. 200 så vi kan få momsrefusion, de sidste år over kr. 

100.000. En meget stor tak til alle der har været med til dette. 

 

Golf Danmark 

Vi har aldrig været flere golfspillere end vi er nu. Pr. 30.9.2021 var vi godt 164.000 golfspillere. Det 

er 9.300. flere end sidste år. 

Coronaen har sikkert været med til at hjælpe, fordi vi er en udendørs sport med lille smittefare. 

Men hovedårsagen til den store medlemsstigning er nok primært fordi vi er blevet bedre til at 

rekruttere nye medlemmer.  

Vi er ligesom sidste år 186 klubber og største klub er Smørum med 2.944 medlemmer. Efter 

størrelse er vi nummer 83, men nummer 11 når det gælder ungdom. 

Der er nu næsten 38.000 flexmedlemmer, og det svarer til at 23% alle golfspillere er 

flexmedlemmer.    

I Gyttegård har vi 88 eller næsten 9% som er flexmedlemmer.  

 

 

 

 



Træningsfaciliteter. 

Vi havde forventet at kunne tage de nye træningsfaciliteter, tidligere hul 7, i brug allerede i 2021 

men vi har haft udfordringer med greens og indspils området. Derfor er åbningen udsat til 2022.    

I 2021 har vi fået etableret 2 motorikområder. Den ene ligger på det nye træningsområde på 

gamle hul 7. Det andet ligger i skoven ved klubhuset. 

En stor tak til Billund Kommune, Ole Kirks Fond og K.G. Hansens Fond for den økonomiske støtte til 

projektet.  

 

De Frivillige 

En kæmpetak til alle der gjorde en frivillig indsats for Gyttegård Golf Klub i 2021. Og det er en stor 

flok på ca. 150. 

Hvis vi sammenligner Gyttegård med andre idrætsforeninger i kommunen er vi meget 

privilegerede. For medens de fleste andre foreninger har svært ved at finde frivillige, så har vi en 

stor trofast flok der altid er klar til at hjælpe. 

Til alle udvalgsmedlemmer og de mange andre som på frivillig basis har arbejdet for klubben. 

Tusind, tusind tak. 

Vi håber, at i alle vil fortsætte med at være en del af det frivillige hold næste år.    

 

Personalet. 

Til sekretariatet, green keepere, pro træner, golfshop og rengøring. Tusind tak for det store 

arbejde i gør.   

Til Heidi og Torben og deres team i cafeen også en meget stor tak.  

I konsekvens af en ny struktur på greenkeeper området, sagde vi farvel til chefgreenkeeper 

Christian Gregers. Og goddag til Christian Nicolaisen som team koordinator for vore greenkeepere. 

Desuden goddag til en ny greenkeeper Mikkel som kom fra Kolding. Hele greenkeeper gruppen har 

fungeret rigtig godt, og med stor motivation og entusiasme. 

 

Sponsorer. 

Jeg vil gerne sende en meget stor tak til alle vore sponsorer som trofast har støttet os i 2021.   

Vore store sponsorer er SUN-AIR, Vestjysk Bank, Scandinavian Avionics, Stansomatic, Unibrew, 

Sparekassen Kronjylland, Østergaard Automobiler, Revision Plus, Hovborg Kro og Billund 

Kommune.       

 



 Company Club. 

Svend Erik Christensen er formand for Gyttegård Company Club. 

I 2021 har Company Club haft 10 arrangementer for sine medlemmer. Og de månedlige matcher 

har igen været en succes, idet der gennemsnitligt har været 24 deltagere. 

Company Club har i alt 27 medlemmer, og det er det samme som sidste år.  

Company Club er meget vigtig for os. I det netop afsluttede regnskabsår har de ydet Gyttegård 

Golf Klubs Elite et tilskud på kr. 61.000. 

Da mange af jer har et bredt netværk, vil jeg gerne opfordre alle til at sprede budskabet omkring 

Gyttegård Company Club, så vi kan få den til at vokse igen.       

 

Eliten. 

Formand for eliteudvalget er Kim Fisker 

Målet for 1. holdet herre i 2021 var at forblive i Elitedivisionen. Og vi overperformerede og blev 

nummer 2 i vest divisionen. Vi spillede slutspil om medaljerne men måtte tage til takke med en 4 

plads. Rigtig flot gået. I 2022 er målet at forblive i elitedivisionen.   

Målet for vort 1. hold for damer var at rykke op i 1. division og det lykkedes. Vi tabte godt nok 

kvalifikationen til Vejle, men da Horsens trak sit 1. divisionshold, blev der plads til os. 

Vi er en lille klub men vore herrer spiller på højeste niveau og vore damer på næsthøjeste niveau. 

Fantastisk. 

For herre 2. holdet blev det et flot år. De vandt deres pulje, og spillede om oprykning til 2. division, 

men tabte til Vejle. 

Vores nye seniorhold fejede al modstand til side i deres pulje, og spillede om oprykning til 3. 

division. Og her vandt de sikkert, så de næste år spiller i 3. division.  

Individuelt skiller 2 resultater sig ud. Den 29. august i Schweiz vandt Rasmus sin 3. sejr på 

Europaturen. Og blot 1 uge senere vandt Nicolai sin 1. sejr på europaturen i Italien. Eminent. 

I Danmark blev Martin Kamp nummer 2 ved både Hovborg Kro open og DM i midage.  

Cecilie og Lærke har begge vundet vigtige turneringer i 2021 

Victor har vundet årgangsmesterskabet for U16, og deltaget på det danske hold for ungdom som 

vandt NM. 

Vi har grund til at være stolte over alle de flotte resultater  

 

 



Greenfee Club No. 1 

I Green-Fee Club Nummer 1 er der i 2021 i alt solgt 1.398 green-fee kort. Det er 218 kort flere end 

sidste år.  

I Gyttegård har vi solgt 164 kort til vore medlemmer. Og det er samme niveau som sidste år.   

I 2022 får vi tilgang af Sønderjyllands Golfklub, som holder til i Tinglev blot et par kilometer fra 

E45. De har en 18 hullers parkbane i let kuperet terræn.  

Samarbejdet med de andre 5 klubber fortsætter.  

Prisen for at være medlem af Green-Fee Club Nummer 1, er indtil nytår 2021 kr. 850, og fra 

1.1.2022 kr. 950.  

I 2022kan man som i 2021 spille 10 runder pr. bane.    

 

 

Medier. 

Vi har også i 2021 været meget i medierne. Mere præcist var Rasmus og Nicolai dem der trak flest 

overskrifter. Og det er ikke for meget sagt at de i 2021 var nogle af de mest omtalte golfspillere i 

verden. 

Og Gyttegaard og Billund Kommune har været nævnt mange gange i pressen. Og det har vi været 

meget glade for. 

Stort set alle i golf Danmark har hørt om Rasmus og Nicolai.  

Det er en god mulighed for os, fordi det kan hjælpe med til at få flere gjort interesseret i at spille 

golf, og samtidig øge kendskabet til Billund Kommune.   

 

Cafeen 

Vores nye cafe værtspar Heidi og Torben havde sølvbryllup 21. september i år. Et stort tillykke til 

dem. 

Deres start på Gyttegård var ikke problemfri. Coronaen gjorde det problematisk. Men efterhånden 

kom der gang i forretningen. 

I bestyrelsen er vi klar over, det ikke er nemt at drive en golfcafe, så derfor har vi hjulpet så godt vi 

kunne med at lette økonomien for Heidi og Torben. Og forhåbentlig bliver 2022 et fornuftigt år for 

dem. 

Det er vigtigt, at alle vore medlemmer fortsat støtter op om cafeen, og holder deres fester og 

fødselsdage med mere der, hvis det er muligt. 



Golf shoppen. 

Vi har nu selv drevet golfshoppen i 6 år, og i 2021 havde vi ligesom sidste år et et lille overskud.  

Det er ikke let at drive en golfshop, med al den konkurrence der er via nettet. 

For 2022 har vi besluttet at outsource jern, køller og andet hardware. Vi vil så samarbejde med 

Birdie House. I fremtiden kan man blive fittet her og købe nyt udstyr og få det leveret her. I 

virkeligheden har vi bare fjernet den økonomiske risiko.    

Hvad angår reparation af eksisterende udstyr, har vi overladt denne forretning til William. Man 

indleverer i shoppen og får så leveret tilbage i løbet af et par dage, 

I 2022 vil vi bevare tøjsamarbejdet og sko med de nuværende leverandører. 

En stor tak til Birgitte, Lilly og William for deres dygtige og servicemindede arbejde med shoppen 

 

Turneringer. 

Formand for turneringsudvalget er Hardy Sørensen 

Vi har i 2021 afholdt 11 turneringer inklusive Hovborg Kro Open med i alt godt ca. 700 deltagere.  

Årets klubmesterskaber have 83 deltagere. 

Hovborg Kro Open havde 72 deltagere og man skulle have et handicap på 1,9 for at være med. 

Som noget nyt har vi afviklet en gennemgående turnering GGK Cup i forbindelse med 

klubturneringerne, hvor vinderne i voksenrækkerne får lov til at deltage i Hovborg Kro Open elite 

pro am i 2022.  

En stor tak til Birthe, Rie, Andreas, Hans og Flemming for deres arbejde i udvalget. 

 

Tirsdagsklubben. 

Formand for tirsdagsklubben er Leo Andersen 

Ligesom sidste år har coronaen drillet i 2021. Vi spillede golf på forskellige tidspunkter og 

præmierne kunne så afhentes ugen efter. Rigtig træls. 

Tirsdagsklubben har 108 medlemmer, som er lidt færre end sidste år. 

Der er spillet 31 turneringer med mellem 67 og 81 spillere. Det samme som sidste år. 2 af 

turneringerne var udenbys i henholdsvis Herning og Give. Begge dage med godt vejr. 

46 var tilmeldt turen til Farsø, og det var supergodt, og til en rimelig pris. Næste år gentages 

succesen til Farsø. 

Den nye sæson 2022 starter den 22. marts. 



Ladies Section. 

Formand for Ladies Section er Helga Ludvigsen. 

Ladies Section har 44 medlemmer, 12 mere end sidste år. 

Coronaen har også drillet i år. Det har betydet aflysninger, men der er dog spillet 32 matcher, med 

i gennemsnit 23 spillere.  

For første gang er der spillet venskabsmatch mod Brande og alt 14 deltog. 

Varde var på besøg til venskabsmatch og så blev der som sædvanlig spillet mod mens section.   

 

Mens Section. 

Captain for Mens Section er Carsten Dollerup. 

Der er 71 spillere i Mens Section, og det er 4 mere end sidste år.  

Selv om coronaen også har drillet lidt, så har der været gennemført en næsten normal sæson. 

Der har været spillet 41 matcher med i gennemsnit 30 spillere. 

Udflugten i år var til Lybker Golf Resort, og det var et weekendophold med 28 deltagere.  

Der har været 3 venskabsmatcher hjemme mod Vejle og Jelling og ude mod Brande. Ruder Cup var 

i Give og vi vandt ret sikkert.   

 

Børn og unge. 

Formand for udvalget er Karin Østergaard 

Selv om vi er en mindre klub har vi en af landets største ungdomsafdelinger. Og den bliver ved 

med at vokse. Dejligt. 

I 2021 var der ved slutningen af sæsonen 75 juniorer mod 45 sidste år.   

Derfor skal vores træningstilbud tænkes anderledes end tidligere. Og vi var så heldige at 8 af vore 

etablerede spillere sagde ja til at få en DGU begynder træner uddannelse. 

På den måde kunne vi etablere 6 træningshold, og det har vi aldrig haft før. En meget stor tak til 

Fredrik og de unge trænere. 

Vi har fået et nyt rent pigehold. En kæmpesucces hvor 18 piger trænede sammen hver mandag. Og 

Cecilie og Lærke har sørget for at disse piger har nydt hver træning, super flot.     

I 2021 har vi fået en ny aktivitet PIGESAMLING. Det er en trænings weekend kun for piger, også 

med fokus på det sociale og at have det sjovt i klubben. 



En af årets store begivenheder er sommer camp. Hele 35 spillere deltog, og aldersgruppen gik helt 

ned til 8 år. 

For første gang har vi haft ungdomshold med i Danmarksturneringen 

U16 kom i landsdelsfinalen og fik her en 3. plads.    

I short game landsfinalen fik Amalie en 2. plads medens Victor vandt drengerækken. 

Et stort tillykke til alle de unge med deres mange fine resultater. Og en stor tak til de mange 

forældre som støtter op om både træning, turnering og andre aktiviteter i B&U. 

 

Begynderudvalget. 

Formand for udvalget er Gert Skjønnemand 

I 2021 har vi haft 48 nybegyndere. Det er mindre end sidste års 108. Det er vi ikke kede af, for 

sidste år havde vi nok flere end vi kunne servicere på en måde som vi syntes var rigtig. 

Men selv om der har været færre nybegyndere, har udvalget haft mere end rigelig travlt. De har 

arbejdet formiddag, eftermiddag og aften. Og det har også resulteret i at vi ud af de 48 

nybegyndere har 31 der har meldt sig ind som medlemmer. 

En stor tak til udvalget for deres store arbejde. 

Også en stor tak til vores pro Fredrik for et stort arbejde, og super undervisning af vore begyndere. 

 

Regel og handicap udvalget. 

Formand for udvalget er Gert Skjønnemand 

2021 har været et meget stille år, for regel- og handicapudvalget. 

Det nye handicapsystem begynder at virke, og det er vigtigt at man indberetter så mange runder 

som muligt. At nøjes med at indberette en superrunde har ikke så stor betydning på handicappet 

som tidligere. 

 

Baneudvalget. 

Formand for udvalget er Bo Lundgaard 

Vi har haft en flot bane og hurtige jævne greens i år. Og vi har investeret en del mere end vi plejer 

i banen. Det har betydet tilfredse medlemmer og flere green-fee spillere. 

Vi har revideret i plejeplanen så vi i 2022 kan holde en høj standard hele sæsonen igennem.  



Herudover har vi blandt andet følgende projekter for 2022 som vi tager fat på efterhånden som 

det bliver muligt. Det er klipning af for-greens, udvidelse af vaskeplads ved green 18, ensartede 

serviceområder på teesteder, blomsterprojekt forbedring af stier, opretning af tee-steder m.m. 

Fra sæsonstart 2022 spilles på metriske tee-steder. Det betyder at der bliver 4 teesteder på hvert 

hul. Banen får 4 længder 4.100, 4.800, 5.100 og 5.500 meter. Vi tror at det vil give nye spændende 

muligheder for at spille golf. Der vil komme mere specifik information ud om dette.  

Vort store træplantningsprojekt blev igangsat i år, Vi har fået lovning på 8.000 træer fra Jebsen 

Fonden. Træerne placeres hvor man normalt ikke spiller golf, og skal være med til at øge 

mængden af skov og biodiversitet. Udover træprojektet renser Jebsen Fonden også op i vore søer. 

Det betyder at vi har været nødt til lidt træfældning på hul 1.  

Rigtig mange frivillige har hjulpet med greenkeeper opgaver i indeværende år for at holde en høj 

standard på banen. Og en meget stor tak til alle. 

Men vi vil meget gerne have flere til at hjælpe med f.eks stier, opstamning, buskrydning m.m. Har 

du lyst til at hjælpe så henvend dig til Morten.  

 

Baneservice. 

Formand for baneservice er Bo Lundgaard 

Der køres baneservice hver dag, idet vi gerne vil hjælpe med til at give gæster og medlemmer en 

god oplevelse på golfbanen.  

En stor tak til vore 8 frivillige som har kørt baneservice. 

Vi kan bruge flere. Så hvis du er interesseret i at være en del af baneservice teamet så kontakt 

Morten. 

 

Boldopsamling. 

Koordinator for boldopsamling er Bo Lundgaard 

Vi samler bolde op hver dag, og vi lukker ikke driving range imens. Så vær omhyggelig med at slå 

ud, så boldene ikke har retning mod opsamlingstraktoren. 

En stor tak til vore 8 boldopsamlere for deres arbejde, og hvis nogle af jer har lyst til at være med i 

teamet, og hygge jer med at køre traktor på driving range et par gange om måneden, så er i meget 

velkomne. I skal blot henvende jer til Morten  

 

 

 



Afslutning. 

2021 har været et kanonfedt år, hvor meget er gået den rigtige vej for os. 

Europatoursejre, finalespil for vore herre elite og oprykning til vore damer og senior herrer,  

Nettotilgang af medlemmer, det største overskud nogensinde og en stor stigning i green-fee 

indtægter. 

Vi kan alle tillade os at være stolte af 2021, så lad os glæde os over det. 

Kan vi så forbedre noget i 2022 efter sådan et år. Svaret er ja for der er altid noget man kan 

forbedre, og vi bliver aldrig trætte af succes.  

Så vi glæder os til mange flotte resultater både holdmæssigt og individuelt i 2022.   

Vi håber, at vi med denne status har givet jer et godt billede af Gyttegård Golf Klub. Tak fordi i tog 

jer tid til at lytte.    

 

1223 Gert Skjønnemand - Der er 10-12 begyndere der ikke er nået blive færdige, så reelt er der flere 

nye spillere i år. 

1221 Leo Andersen – Tirsdags klubben er glade for at der er blevet klippet med mere kort klippet 

areal, da det gør det nemmere for spillere med lidt højere handicap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regnskab ved Andreas Jensen. 

 

Indtægter: 

Indtægter for forpagtnings afgift har været lidt mindre i år, da Cafeen pga. Corona ikke har betalt 

forpagtnings afgift de første 4 mdr. 

Diverse indtægter er udleje af golf cars og udstyr. Sidste års diverse indtægter indeholder udbetalt 

Corona støtte på Kr. 137.000. Knap halvdelen er dog blevet tilbagebetalt. 

Udgifter: 

Personaleudgifter er lavere pga. der ikke er chef greenkeeper ansat i regnskabsåret. 

Baneudgifter er også steget. Det skyldes bla. Reparation af vandingsanlæg og der er kørt ca. 75 

Tons sand på banen. 

Stigning af spillerudgifter skyldes deltagelse i DM slutrunden. 

Regnskab: 

Regnskabet viser et flot overskud på kr. 363.000, som nok er det bedste resultat i Golfklubbens 

historie. 

Beløbet overføres til styrkelse af egenkapitalen. 

Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer. 

Medlems donationer: 

Der er i 2021 112 medlemmer der har indbetalt donation og det betyder der i år bliver udbetalt Kr. 

146.751 i moms kompensation. 

I 2017 til 2019 er pengene brugt til elevator. Der er endnu ikke besluttet hvad pengene i 2020 og 

2021 skal bruges til.  

Det er vigtigt at vi bliver ved at indbetale donation til hjælp til klubben og at holde 

kontingentstigninger i ro. 

Budget: 

Under diverse indtægter er bla. Udleje af buggies, hvor der lejes 4 ekstra i 2022, da der er stor 

efterspørgsel. Hvis hver buggy udlejes 2 gange pr. uge, hænger økonomien sammen. 

Personaleudgifter er højere i 2021/2022 da der budgetteres med en ekstra greenkeeper i 

højsæsonen og ekstra træner. 

Der budgetteres med et positivt resultat på Kr. 176.000, som skal nedbringe kreditforeningslån og 

kassekredit i banken. 



Kontingent: 

Kontingent satser i omegnsklubberne viser at Gyttegård ligger meget på niveau med de øvrige 

klubber. 

Bestyrelsen foreslår uændrede kontingenter for 2022 og det blev dermed vedtaget. 

Budgettet blev godkendt uden yderlige kommentarer. 

 

Forslag fra bestyrelsen. 

Ingen forslag. 

 

Forslag fra medlemmer. 

Ingen forslag. 

 

Valg af bestyrelse. 

På valg er: 

Hans Bennetzen 

Erik Enggaard 

Sven Erik Christensen 

Alle blev genvalgt. 

 

Valg af suppleanter 

På valg er: 

Ole Højgaard 

Martin Kamp 

Begge blev genvalgt 

 

Valg af revisor. 

Bestyrelsen indstiller genvalg af  

Martinsen Statsautoriserede Revisionspartnerselskab. 

Martinsen blev genvalgt. 



Eventuelt. 

311 - Jørgen Jørgensen – Opfordre til at stier forlænges lidt hvert år. For at undgå der lukkes for el 

køretøjer i de våde perioder.  

Penge kan tages fra overskud. 

 

540 – Hans-Ulrich Lefevre – Man har tidligere fået lov at køre i siden af banen i de våde perioder. 

 

Klubmestre 2021. 

Overall Klubmester: Ronni Kamp 

Herre: Ronni Kamp 

Dame: Lærke Larsen 

Junior Drenge: Victor Schou Johnsson 

Junior Piger: Fie Skovdal Pedersen 

Herre Mid-age: Niels Jensen 

Herre Senior: James Hillerstrøm 

Dame Senior: Solveig Højgaard 

Herre Veteran: Lars Birkelund 

Herre Senior Veteran: Erik Enggaard 

 

A- rækken: Lærke Larsen 

B- rækken: Arne Egebæk 

C- rækken: Casper Blendstrup 

D- række: Alexander Axelsen 

 

 

Årets GGK’er 2021 

Prisen gives til et medlem, som har ydet en bemærkelsesværdig indsats, som er uegennyttig og 

som tjener som rollemodel for andre medlemmer 

I år går prisen til et forholdsvis nyt medlem. Et medlem som bruger oseaner af tid på at hjælpe 

andre bl.a. i begynderudvalget, men også gerne i andre udvalg. Personen har desværre også andre 

interesser end golf – kan jo være at det ændre sig hen over tiden. Medlemmet er alene pga. sin 



højde altid til at se. Der er altid en venlig, imødekommende og positiv reaktion når vi spørger om 

hjælp til det ene eller det andet – har ofte en løsning på eventuelle problemer - det være sig noget 

der skal ordnes, eller noget der skal opklares.  

Vi er da også utrolige glade for personen i begynderudvalget, og sætter megen stor pris på denne 

person. Jytte syntes måske mest glad, for Preben Almskou klarer altid startlisten, så Jytte kan lave 

noget andet.  

Årets GGK’er er Preben Almskou. 

 

GGK’s ærespris 2021 

GGK´s ærespris gives til et medlem der har ydet et stort stykke frivilligt arbejde i Gyttegård Golf 

Klub, gennem en længere periode. 

Den person vi har valgt er nærmest en muldvarp – ikke at forstå at han er beskidt eller bor i 

jordhytte, men en vi ikke nødvendigvis ser (under cover), men vi ser hans arbejde. Det er jo stort 

set det samme som en muldvarp – vi ser kun muldvarpeskuddet som den laver.  

Personen hjælper meget til i klubben, nok især udendørs og det uanset vejret. Skraldespandene 

tømmes – der fyldes vand på boldrenserne – hjælper hele vejen rundt så banen står pæn og 

ordentlig. Ikke nok med det – på klubbens arbejdsdage, ja der er han selvfølgelig også tilstede. En 

ildsjæl af de helt store. 

Nå ja så er han iflg. Christian hamrende god til netop at fange muldvarper.  

Årets GGK ærespris gives til Knud Erik Madsen 

 

Årets junior 2021 

Fredrik Johnsson: 

Efter yderligere et år med fantastiske fremgange for vores dygtige juniorer så skal der så kåres 

årets junior. Der kan lægges mange ting i denne titel, hvem er en god ven og kammerat? Hvem er 

den største slider? Hvem er det der altid giver en hjælpende hånd? Hvem er et god fordømme for 

sin klub? Hvem har den største handicap udvikling? Hvem kommer altid til træning? Hvem har de 

største sportsmæssige resultater,  osv. 

Jeg synes at det bliver en mix af alt når alle disse rubrikker skal udfyldes på en person. Med det vil 

jeg også komme med et forslag for kommende år. Det betyder meget med udnævnelser i denne 

alder og at blive omtalt betyder så meget for deres fremtidige indsats og lysten til og spille dette 

dejlige spil. Det som er helt sikkert er at hvis du er et ungt menneske der skal lykkes i dette spil så 

er det svært og stå til rådighed for mange andre aktiviteter på din klub. Dette betyder ikke at ikke 

kan være et godt fordømme eller en god kammerat men du behøver bruge al din tid på udvikling 

og turneringer hvilket gør at du mange gange ikke er hjemme men spiller turneringer, at du ikke er 



den der står parat til og hjælpe derfor at din tid behøver prioriteres til dig selv, det betyder dog 

ikke at du ikke kan give en hjælpende hånd. Efter min mening så kan vi have flere udnævnelser. 

Årets kammerat, den der er god til andre og hjælper til med træning 

Årets raket, den største handicap udvikling 

Årets slider, det er ikke verdens nemmeste spil det her med golf. Der er altid nogen der knokler 

mere end andre og som kommer til alle træninger uanset vis det regner eller solen skinner. 

Der findes sikker flere rubrikker til dette emne, dette er bare nogen forslag.  

Når jeg så bliver bedt om og udse årets junior så har jeg som træner et par ting som er vigtige for 

mig og det er: 

Kommer til træning 

Forandringsparat 

Følger aftale 

Træningsmængde 

Udvikling 

Resultat 

Disse parametre er dem jeg kigger på når jeg skal udse Årets Junior. I år er der en spillere der har 

udskilt sig lidt mere end alle de andre, udviklingskurven har kun gået i en retning og i den 

anledning vil jeg nævne: 

 

Meget dedikeret til sin træning 

Startede året i hcp. 2,7 og endte i +2,2 

3 plads i Skanderborg Junior open 

4 plads i KGC Junior open 

Kvalificerede sig til finalen ved Junior DM 

Opnåede 102 point i DGU shortgame test og kvalificerede sig til landsfinale hvor der blev en 2 

plads i Korsør  

Vinder Junior klubmesterskab i GGK 

Vinder årgangsmesterskaben for 16 årige i Morsø samt slår banerekord i -7 

Årgangsmestre spiller landskamp mod Sverige, Norge og Finland. Med i det vindende hold der slår 

Sverige i finalen og dermed Nordisk mester for hold. 



Kronen på værket kom her for en uge siden da du blev sammen med din lillebror udtaget til DGU 

udviklingstrup. 

Du har gjort det nemt, men samtidig svært for mig i år, da jeg som far skal kalde dig frem. Årets 

Junior!  

Årets junior i GGK er Victor Schou Johnsson 

 

 

Fredrik Johnsson benyttede også lejligheden til at takke de mange juniorer der har været med til 

at træne de yngre medlemmer. 

 

Afslutning. 

Kurt takkede for god ro og orden.  

 

Hans sagde tak for i aften og ønskede glædelig jul og der blev råbt et trefoldigt leve for Gyttegård. 

Derefter blev den sædvanlige æblekage og kaffe nydt. 


